
 
 
 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 ادارة تعليم
  المستمرالتعليم 

 مدرسة 

 

 ة :أما العبارة اخلاطئ(  Ꭓ)   أمام العبارة الصحيحة وعالمة(  √عالمة )  يضعالسؤال األول: 

 

 االجابة الصحيحة: اريالسؤال الثاني: اخت

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثالث الفصل الدراسي  اجتماعيات المادة السادسة اختبار الفترة ................................. االسم

 الدرجة الثالث الصف
 

 ـــــــــ
 

  لتوقيعا  المادة ةمعلم

 اإلجابة العبارة م

  تجاهه واجباته ويؤدي للوطن،  انتماَءه يدرك الذي المسؤول هوالمواطن الصالح   .1

  حقوق المواطن السعوديهي من  مساعدة المواطن وأسرته في حالة الطوارئ  .2

  الوطن في السائدة والثقافة والتقاليد والعادات الِقيَم احترام العام الذوق على من أسس المحافظة  .3

  المواطنة أسس من ليس الوطن بمنجزات االفتخار  .4

  الشائعات المغرضة ال تضر بأمن الوطن  .5

 الوطنية الشخصية ويثري اإلنسانية، القيم يعزز وجداني شعور هو .1

 الصالح الُمواِطن         ج( الفاسد الُمواِطن      ب( به واالفتخار بالوطن االعتزاز           أ(

 السعودي المواطن واجبات من  .2

 جميع ما سبق       ج( أداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية    ب(   االنتماء والوالء للوطن        أ(

 حقوق المواطن السعوديمن  .3

 جميع ما سبق       ج(   العام التعليم توفير     ب( الصحية الرعاية توفير           أ(

 تقدمه وتطوره وأمنه، وتحقيق سالمتهوالحرص على خدمته  في اإلخالص بوطنه مع المواطن فيه يرتبط فطري إحساس هو .4

 للوطن والوالء االنتماء       ج( المواطنة      ب( العام الذوق        أ(

 المجتمع في اإلنسان سلوك تحكم التي واآلداب والضوابط الِقيَم جميع هو .5

 العام الذوق        ج( المواطنة      ب( الوالء         أ(



 
 
 

 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 ادارة تعليم
  المستمرالتعليم 

 مدرسة 

 

 ة :أما العبارة اخلاطئ(  Ꭓ)   وعالمةأمام العبارة الصحيحة (  √عالمة )  يضعالسؤال األول: 

 

 االجابة الصحيحة: اريالسؤال الثاني: اخت

 

 الثالث الفصل الدراسي اجتماعيات  المادة السادسة اختبار الفترة االجابة االسم

 الدرجة الثالث الصف
 

 ـــــــــ
 

  لتوقيعا  المادة معلمة

 اإلجابة العبارة م

 √ تجاهه واجباته ويؤدي للوطن،  انتماَءه يدرك الذي المسؤول هوالمواطن الصالح   .1

 √ حقوق المواطن السعوديهي من  مساعدة المواطن وأسرته في حالة الطوارئ  .2

 √ الوطن في السائدة والثقافة والتقاليد والعادات الِقيَم احترام العام الذوق على من أسس المحافظة  .3

 × المواطنة أسس من ليس الوطن بمنجزات االفتخار  .4

 × الشائعات المغرضة ال تضر بأمن الوطن  .5

 الوطنية الشخصية ويثري اإلنسانية، القيم يعزز وجداني شعور هو .1

 الصالح الُمواِطن         ج( الفاسد الُمواِطن      ب( به واالفتخار بالوطن االعتزاز           أ(

 السعودي المواطن واجبات من  .2

 جميع ما سبق       ج( أداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية    ب( االنتماء والوالء للوطن          أ(

 حقوق المواطن السعوديمن  .3

 جميع ما سبق       ج(   العام التعليم توفير     ب( الصحية الرعاية توفير           أ(

 تقدمه وتطوره وأمنه، وتحقيق سالمتهوالحرص على  خدمته في اإلخالص مع بوطنه المواطن فيه يرتبط فطري إحساس هو .4

 للوطن والوالء االنتماء       ج( المواطنة      ب( العام الذوق        أ(

 المجتمع في اإلنسان سلوك تحكم التي واآلداب والضوابط الِقيَم جميع هو .5

 العام الذوق        ج( المواطنة      ب( الوالء         أ(


